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Mladi
slovenski
znanstveniki
in
raziskovalci
so predstavili
svoje delo v
Franciji

Novo šolsko leto je septembra prineslo tudi spremembe na veleposlaništvu. Funkcijo veleposlanika RS
v Franciji je pričel opravljati Andrej Slapničar. V prvih dneh po prihodu je predal akreditivna pisma
francoskemu predsedniku François Hollandu in konec septembra tudi generalni direktorici UNESCA,
Irini Bokovi in s tem postal stalni predstavnik RS pri Unescu. Slovensko stalno predstavništvo pri
OECD je praznovalo svojo 5. obletnico, ki se je je udeležil tudi predsednik Državnega zbora Milan
Brglez.
Kulturno področje je bilo v pričetku jeseni izredno pestro. Zabeležili smo sodelovanje Slovencev na
dveh različnih turnejah, darove narave smo želi na dveh trgatvah in v mestu Tinqueux predstavili
slovensko umetnost za otroke.
Še posebej so nas razveselili naši odbojkarji, ki so v borbi proti Francozom osvojili srebrno kolajno na
evropskem prvenstvu. Fantom čestitke!
Oktobra se je ekipi veleposlaništva pridružila prva sekretarka Anja Marija Arko.
Jesen je bogato obrodila svoje sadove, upamo, da bo tudi vaša ozimnica bogata.
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Politični obiski in dogodki
Veleposlanik Andrej Slapničar je predal poverilna pisma predsedniku francoske republike
Françoisu Hollandu, ki je v krajšem pogovoru izpostavil dobre in prijateljske odnose med
državama. Predsednik je izrazil interes Francije za poglobitev bilateralnih odnosov na vseh
ravneh, tako v okviru EU kot na gospodarskem področju. Veleposlanik Andrej Slapničar, ki
je akreditiran tudi kot stalni predstavnik RS pri UNESCO, je na sedežu organizacije predal
poverilna pisma generalni direktorici UNESCO Irini Bokovi.
Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez se je v Nacionalni skupščini sestal s
predsednico odbora za evropske zadeve Danièle Auroi ter s predsednikom poslanske
skupine francosko-slovenskega prijateljstva Guyem Geoffroyem, ki s skupino načrtuje obisk
Slovenije v začetku prihodnjega leta. V Nacionalni skupščini si je dr. Brglez ogledal tudi del
seje, ko so bila na dnevnem redu vprašanja poslancev vladi. Zvečer se je predsednik DZ dr.
Brglez na OECD udeležil sprejema ob 5. obletnici članstva Slovenije v OECD, ki ga je
organiziralo Stalno predstavništvo Slovenije pri OECD.
Delegacija občine Medvode je med 18. in 21. septembrom gostovala v francoskem mestu
Crest in s podpisom Listine o pobratenju kronala dolgoletno sodelovanje na različnih
področjih.
Veleposlanik Andrej Slapničar predaja
poverilna pisma francoskemu predsedniku
François Hollandu

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je v
okviru delovnega obiska na OECD obiskal
tudi knjižnico v Nacionalni skupščini.

Predaja poverilnih pisem Irini Bokovi, generalni
direktorici pri UNESCO-u

Slovensko predstavništvo RS pri OECD je organiziralo
praznovanje ob 5. obletnici, ki se ga je udeležil tudi
predsednik državnega zbora Milan Brglez (Foto: OECD)
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Kulturni dogodki
Kulturno in družabno dogajanje je bilo v pričetku jeseni izredno raznoliko. 14. oktobra so v
pariškem PEN klubu v okviru turneje po Franciji nastopili trije slovenski pesniki. Svojo
literarno delo so v okviru predstavitve pesmi iz antologije "In celo kot sonce" francoski
publiki predstavili Milan Dekleva, Barbara Pogačnik in Maja Vidmar. Na turneji po Evropi
je bil tudi Oktet Suha iz avstrijske Koroške. V Parizu so nastopili dvakrat: na avstrijskem
veleposlaništvu ter v paviljonu parka Jardin du Luxembourg.
Nastop pesnikov (Milan Dekleva, Maja Vidmar in
Barbara Pogačnik) v francoskem PEN klubu

Septembrski nastop Okteta Suha iz v
Kiosque du Jardin du Luxembourg

Pred Muzejem vina v Parizu, ki se nahaja v bližini slovenskega veleposlaništva, je
veleposlanik Andrej Slapničar skupaj z mariborskim županom Andrejem Fištravcem, člani
vinskega konventa svetega Urbana iz Maribora, direktorjem pariškega muzeja vina in
predstavniki občine 16. okrožja v petek, 19. oktobra, obral letošnjo letino. Potomka stare trte,
ki lepo raste pred muzejem v deželi, ki slovi po vinu, je letos obrodila manj grozdov. A veselje
ob vinskem prazniku zato ni bilo nič manjše in kmalu lahko spet pričakujemo mini
stekleničke slovenskega vina, ki jih vsako leto pripravi Muzej. Ostanimo še pri grozdju:
jubilejno 50. letnico trgatve je v Aumetz-u slavilo tudi Slovensko delavsko društvo A. T. S. O.
Veleposlaništvo je predsednici društva Magdaleni Rupnik Madotto izročilo zahvalo
veleposlaništva za dosedanje delo društva in priznanje ob častitljivem dogodku.
Veleposlanik Andrej Slapničar se je 25. oktobra v kraju Sallaumines udeležil tradicionalne
veselice slovenskega Združenja Planika, ki ohranja slovenski jezik in kulturo že od časa druge
svetovne vojne dalje. Veleposlaniku so se na srečanju pridružili tudi predstavniki občine.
Oktobra smo stiskali pesti za slovenske
odbojkarje. Njihova izjemna borba v finalu
evropskega prvenstva v Sofiji jim je v boju s
Francijo prinesla srebrno kolajno. V finalu so
Franciji nudili dober odpor,vendar vseeno
klonili z 0:3.

Slovenski "zid" na mreži: Mitja Gasparini,
Alen Pajenk in Klemen Čebulj. Foto: BoBo
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Trgatev slovenske trte v Musée du vin v prisotnosti
mariborskega župana Andreja Fištravca, vinskega konventa
sv.Urbana iz Maribora in veleposlanika Andreja Slapničarja
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50. obletnica trgatve slovenskega
delavskega društva Aumetz A.T.S.O.

15. oktobra se je v rezidenci veleposlanika odvil dogodek "Slovensko znanje v svetu", ki ga je
organiziralo društvo VTIS v sodelovanju z veleposlaništvom. Društvo VTIS združuje
slovenske državljane, ki študij oz. raziskovalno delo opravljajo ali so opravljali izven
Slovenije. Svoje delo je pred mladim, študentom in zaposlenim v Franciji predstavilo pet
govornikov, s petjem pa ga je povezala pevka Katja Šulc, ki je ravno tako študirala v Parizu.
Od 17. septembra do 17. oktobra je bila v mestu Tinqueux na ogled razstavo prstnih lutk, ki jih
je kot predstavo za najmlajše pripravilo lutkovno gledališče Zapik, v sodelovanju s Hišo otrok
in umetnosti iz Ljubljane. Odigrali so 26 predstav za otroke od 3 do 7 let. Predstavo sta Maša
Jazbec in Anže Virant odigrala v francoščini, nekaj pesmic pa sta zapela tudi v slovenščini, kar
je bilo še posebej všeč francoskim otrokom in njihovim učiteljicam ter staršem.
Govorniki na dogodku VTIS "Slovensko znanje
v svetu" v rezidenci veleposlanika

Slovenske lutke Lutkovnega gledališča
Zapik so se predstavile v Tinqueux-ju
Foto: Centre de Créations pour l'Enfance

Če bi želeli prejemati napovednike dogodkov, obvestila in novice o delu veleposlaništva
in kulturnem utripu Slovenije v Franciji, vas prosimo, da pišete na vpa@gov.si.
Lahko pa nas spremljate tudi preko Facebooka in Twitterja: @SLOinFRA

4

